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FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações
Aos trabalhadores do Sector Privado Rodoviário de Passageiros

Comunicado nº 09/2022 de 05 Julho

CONSEGUIU!

MELHORARÁ!
Finalizado o processo de 
negociação do ACT para as 
empresas do grupo 
Transdev, convém lembrar 
que o resultado só foi 
possível, pela 
demonstração de unidade e 
determinação dos 
trabalhadores na luta 
travada com uma elevada 
adesão.

Este é um acordo que 
melhorando substancialmente 
o rendimento dos 
trabalhadores, não é ainda a 
solução de todos os 
problemas, pelo que a 
intervenção sindical e a 
mobilização dos trabalhadores 
vai continuar, para influenciar 
os próximos passos da 
negociação, desde logo, a 
discussão de um regulamento 
de carreiras, a começar em 
Setembro deste ano.

É um ACT com uma vigência 
de 5 anos, o máximo 
permitido pela Lei, mas em 
todos os anos haverá 
negociação para a revisão 
dos salários e cláusulas 
pecuniárias, sem prejuízo de 
se colocarem outras matérias 
que se julguem oportunas.

Será a vontade dos 
trabalhadores que 
determinará os próximos 
resultados e a luta pela 
valorização dos salários 
estará sempre na primeira 
linha das preocupações 
sindicais.

TRANSDEV

RESULTADOS OBTIDOS
Todo o texto do ACT, que irá para publicação no BTE – Boletim de 
Trabalho e Emprego, pode ser consultado na página da 
FECTRANS na internet, no menu Contração Colectiva > Sector 
Rodoviário Passageiros > Transdev.

Do conjunto das matérias destacamos as seguintes:

Tabela salarial - Tem o valor no nível 0 é 735€+25%, que é o 
salário de entrada nas empresas e a cada três anos (com 
excepção dos trabalhadores das Rodoviárias, não abrangidos 
pelo CCTV da ANTROP, que manterão o actual regime), os 
trabalhadores evoluirão de nível, com excepção do nível 7 que 
será de 6 anos e nível 8 que será 4 anos. (ver tabela em anexo)

A tabela salarial tem efeitos a 1 de Janeiro deste ano e isto, 
comparativamente com o ano passado, significa que os 
trabalhadores abrangidos antes pelo CCTV da ANTROP terão 
uma actualização de 5% (36, 75€) e aos outros depois da 
actualização dos 40€ do SMN (Salário Mínimo Nacional), terão 
mais uma actualização de 30€.

Está garantido que no prazo de vigência se manterá a actual 
diferença entre o SMN e a soma da actual tabela base mais SAU – 
Subsídio de Agente Único

Subsídio de refeição - será 7,20€ (mais 2,20€), que numa média 
de 20 dias de trabalho, significa mais 44€ no rendimento dos 
trabalhadores.

Refeição deslocada - com valor de 10€, para quem se encontre a 
uma distância percorrida de 75Km (não de raio). Fica garantido 
que nos próximos 12 meses, serão comparadas as situações 
decorridas entre 1 de Agosto de 2019 e Fevereiro de 2020 e se 
houver alguma situação de prejuízo para os trabalhadores, estes 
serão compensados das diferenças-

Segunda refeição – valor de 5€, sempre que decorram 12 horas 
entre a hora de entrada e a da saída, incluindo todos os intervalos.

Serão garantidos os valores mais elevados já praticados no que 
respeita aos subsídios de refeição.

Tabela salarial dos motoristas de serviço público

A todos estes valores acresce 25%.

Restantes tabelas, consultar página da Fectrans na internet

Níveis 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Valores 735,00 € 749,70 € 764,40 €   779,10 €  793,80 €  808,50 € 823,20 €  830,20 € 837,20 €  



Tabela salarial – Actualização de 27€, 
passando-se em Setembro a fazer a 
negociação de um Regulamento de 
Carreiras, onde se discutirá o futuro das 
diversas profissões.

Subsídio de refeição – 5.50€, com o 
compromisso em acta de em futuras 
negociações se trabalhar para a unificação.

O valor da diuturnidade será 2% do valor do 
nível 0 do motorista – 14,70€

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO
DE TRABALHO

Intervalo de descanso – 1 de Janeiro de 2023 
– 2h45m e um ano depois 2h30m. Para os 
demais trabalhadores mantém-se o actual

Trabalho nocturno – das 20h às 07h

Horários partidos Só com o acordo do – 
trabalhador, pode haver dois períodos com um 
intervalo até 6 horas, tendo que ser garantido o 
intervalo de 11 horas entre dois períodos de 
trabalho e o trabalhador receberá um 
contrapartida de 170€, pago em 14 meses.

Tempo parcial – Cláusula 22ª, regulado este 
tipo de trabalho previsto no Código do Trabalho, 
mas que, em muitas empresas, é usado de 
forma abusivo.DIREITOS LABORAIS









UM ACT PARA TODOS


